
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 7. februára 2022 o 14:30 

Miesto: CZŠ R. Zaymusa, Ul. R. Zaymusa 3, Žilina 

 

Prítomné členky:  

Mgr. Ľuboslava Dupkalová 

Mgr. Andrea Labáková 

Mgr. Andrea Kempová 

Mgr. Korina Bieliková 

 

Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ II 

2. Einstein Teen (obidve kategóre) – príprava mestských kôl súťaže  

- organizácia 

- podmienky súťaže 

- pozvánky a prihlášky na súťaž 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

1. Úvod 

Korina Bieliková privítala členky MO ANJ II na stretnutí a predstavila novú 

členku MO ANJ II Mgr. Dušanu Hnáthovú zo ZŠ Martinská 20, Žilina.. 

 

2. Einstein Teen  

Stanovili sa presné termíny obidvoch kôl súťaží. Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník 

sa uskutoční 22.3. 2022 /utorok/ a Einstein Teen pre 7.,8.,9. ročník sa uskutoční 

31.3. 2022 (štcrtok). Obidve kolá sa budú konať online v prostredí ZOOM. Na 

tvorbu a spravovanie už vytvorených súťažných otázok členkami MO ANJ II sa 

využije webová verzia aplikácie Kahoot, ktorú súťažiaci môžu hrať aj na 

počítačoch s pripojením na internet bez nainštalovania danej aplikácie do IKT 

zariadenia. Inovované budú aj diplomy a účastnícke listy. 

 

Upravili a spresnili sa podmienky súťaže, ktoré budú platné pre obe kategórie: 

a) Škola vyberie jeden tím, zložený z troch súťažiacich, v ktorom bude 

zastúpený jeden žiak z každého ročníka, pre ET 4 – 6 to bude po jednom 



žiakovi zo 4.,5., a 6. ročníka, pre ET 7 – 9 to bude po jednom žiakovi zo 

7.,8., a 9. ročníka. 

b) Každý tím si zvolí názov, pod ktorým bude v súťaži vystupovať.  

c) Súťaž bude prebiehať online na počítačoch v prostredí ZOOM a každý tím 

bude mať rovnaké úlohy, ktoré budú usporiadané náhodne, a teda aj odlišne 

v poradí pre každý tím.  

d) Súťažný tím bude súťažiť na jednom počítači, resp. na inom jednom 

zariadení (tablet, iPod a pod.). 

e) Počas priebehu súťaže budú mať súťažné tímy zapnutú kameru. Mikrofón 

budú zapínať na vyžiadanie členov poroty. 

f) Nastavenie času na odpoveď v 1. kole bude 30 sekúnd. V semifinále žiaci 

budú riešiť inovovanú úlohu „true/false“, ktorá bude pozostávať z 10 

súťažných otázok týkajúcich sa jedného tematického okruhu. 

g) Tematické okruhy budú uvedené v pozvánke pre obe kategórie. 

 

Na základe vyššie uvedených faktov sa vytvorili pozvánky a prihlášky, ktoré budú 

v najbližšej dobe zaslané na Oddelenie školstva MsÚ Žilina pani PaedDr. Viere 

Popluhárovej. 

 

4. Diskusia 

Diskusia bola vedená na tému prípadných komplikácií počas online súťaže. 

Z toho dôvodu sa členky dohodli, že linky na súťaž budú zasielané nielen žiakom 

(vedúcim tímov), ale aj zodpovedným vyučujúcim.  

V diskusii sa členky navrhli osloviť najbližšie okolité obce mesta Žiliny do 

súťaže. 

 

5. Záver 

Korina Bieliková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho 

pracovného stretnutia bude vo 31.marca 2022 a upresní ho nová vedúca. 

Predmetom zasadnutia bude príprava na mestskú súťaž Shakespear´s Day 

a zhodnotenie súťaží Einstein Teen 4-6  a Einstein Teen 7-9. 

 

 Korina Bieliková, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline 


